ROTEIRO DE ESTUDOS 9 – 4º ANO A - 15/06 a 19/06 – Prof.ª ALINE

Obs.: * A partir de 15/06, as aulas “ao vivo” serão através da Plataforma Teams, conforme o roteiro, nos horários agendados pelos professores. As aulas “ao vivo” ficarão
gravadas no Teams.
*De 15 a 26/06, os roteiros e as atividades em folhas anexas estarão disponíveis no site do Luterano e na Plataforma Teams: Roteiros (Canal ROTEIROS DE ESTUDOS
– Arquivos); Atividades (CANAL DA DISCIPLINA – Arquivos)
*A partir de 29/06, usaremos somente a Plataforma Teams. Porém, as videoaulas gravadas pelos professores continuarão no Canal do Youtube do Colégio Luterano.

Segunda-feira (15/06)
Terça-feira (16/06)
Português: Aula on-line com a Professora Matemática: Videoaula “Matemática – Prof.ª
Aline - Horário: das 8h30 às 9h10 pelo Aline - 4º ano A – Aula do dia 16/06” - A
“Teams”
videoaula está na playlist do 4º A em nosso
Canal no Youtube do Colégio Luterano
Conteúdo da aula:
LIP: P. 38 a 40 (Click no texto: Boleto e fatura) Conteúdo da aula:
LIP: P. 53 a 56 – Vai uma verdura aí? (Gráficos)
LIPA: P. 18 e 19
LIPA: P. 44

Quarta-feira (17/06)
Ciências: Positivo On: Realizar as avaliações
das trilhas:
• Unidade 3 – Por que os ambientes são
diferentes? / Biomas do mundo/ Biomas
brasileiros.
• Unidade 4 – O Sol e o dia/O Sol e o ano/O céu
como mapa.
* As trilhas serão usadas como atividades
avaliativas e deverão ser realizadas até o dia
26/06.
* O gabarito e as orientações estão disponíveis na
plataforma “Teams” > na sala “Geral” > em “arquivos”.

História: Videoaula do SPE para realizar a
correção. Acesso no link:

Geografia: Positivo On: Realizar as avaliações Português: Videoaula “Língua Portuguesa –
das trilhas:
Prof.ª Aline - 4º ano A - Aula do dia 17/06”
https://www.youtube.com/watch?v=LpL_2IC3o8g&li • Unidade 3 – O relevo e as paisagens brasileiras
* A videoaula está na playlist do 4º A em nosso
st=PLLEkMFD_eTjZ5vKVzKL_jlWho5LTE2TPD&index= • Unidade 3 – Rios e as paisagens brasileiras.
Canal no Youtube do Colégio Luterano
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* As trilhas serão usadas como atividades Conteúdo da aula:
Conteúdo da aula:
avaliativas e deverão ser realizadas até o dia LIP: P. 41 e 42 (Palavras com GU)
LIP: P. 19 a 23 (Brasil: Um país de muitos 26/06.
LIPA: P. 20
caminhos.)
* O gabarito e as orientações estão disponíveis na
plataforma “Teams” > na sala “Geral” > em “arquivos”.
LIPA: P. 77

Ensino Religioso:

Música:
•

Atividade avaliativa na Plataforma Teams, em
“Tarefas”.
•

•

Ed. Física: Aula on-line com o Professor
Assistir à história de Chiquinha Gonzaga
Rafael - Horário: das 9h00 às 9h30 pelo
(videoaula dias 16/18-06-2020) que está na playlist “Teams”
do 4º A em nosso Canal no Youtube do Colégio
Luterano
Atividade: responder Questionário sobre
Chiquinha Gonzaga - folha anexa no site do
Colégio e na plataforma Teams, em Música –
Arquivos.
Enviar a foto da atividade para o e-mail
amarilis@luterano.com.br
Atividade: exercícios na flauta (videoaula dias
16/18-06-2020) que está na playlist do 4º A em
nosso Canal no Youtube do Colégio Luterano

Quinta-feira (18/06)
Português: Positivo On: Realizar as avaliações das trilhas:
• Unidade 4 – Sinonímia e coesão
• Unidade 5 – Pronomes pessoais e coesão.

Seguir as orientações que constam em Lição de Casa –
Roteiro 9 – Dia 16/06 Atividade de Ed. Física –
no site do Luterano
ou na plataforma Teams, em Ed. Física - Arquivos

Sexta-feira (19/06)
Matemática: Aula on-line com a Professora Aline - Horário: das 8h30
às 9h10 pelo “Teams”
Conteúdo da aula:

* As trilhas serão usadas como atividades avaliativas e deverão ser realizadas LIPA: P. 45 a 49 (Revisão dos conteúdos da semana)
até o dia 26/06.
* O gabarito e as orientações estão disponíveis na plataforma “Teams” > na sala
“Geral” > em “arquivos”.

Matemática: Aula on-line com a Professora Aline - Horário: das 8h às
8h45 pelo “Teams”
Conteúdo da aula:
LIP: P. 57 a 60 (Dobro, triplo, quádruplo e múltiplo)
Língua Inglesa:
Seguir as orientações que constam na folha anexa - Roteiro 9 - Língua
Inglesa - Teacher Ligia - no site do Luterano ou na plataforma Teams, L.

Vídeo chamada para plantão de dúvidas com a Professora Aline
pelo “Teams”
Horário: das 9h10 às 9h35
Diversas: Que tal jogar um Bingo com a família? Aproveitem a dica
da página 47 do LIP de Matemática e se divirtam. Aprender
brincando é sempre mais gostoso!

Inglesa - Arquivos

* As correções serão disponibilizadas em “arquivos” de cada disciplina semanalmente.

ATENDIMENTO AOS PAIS - PROFESSORA ALINE
E-MAIL: aline@luterano.com.br - Horário regular das aulas presenciais
SKYPE: alineluterano@outlook.com – Segunda-feira, das 10h às 10h45 (ATÉ 26/06))
CHAT TEAMS: Segunda-feira, das 10h às 10h45 (on-line)

Dúvidas de conteúdo – Professora Aline
E-MAIL: aline@luterano.com.br - Horário regular das aulas presenciais
SKYPE: alineluterano@outlook.com - Horário regular das aulas presenciais
CHAT TEAMS: Horário regular das aulas presenciais

Obs.: As respostas serão enviadas apenas no horário regular das aulas presenciais, porém em alguns momentos, a resposta não será
de imediato, pois a professora poderá estar em outro atendimento, na gravação de uma videoaula, aula on-line.

GABARITO DE ATIVIDADES MENSAIS – 4º ANO/2020
Nome: ______________________________________________________
Prof.ª ___________________________________________ 4º ANO ___
Orientações:
* As trilhas são atividades avaliativas, elas serão usadas para composição das notas
mensais do 2º Bimestre, portanto é muito importante ler com atenção todas as
orientações descritas abaixo antes da realização das atividades;
* Os alunos podem e devem responder no próprio Positivo On, como forma de registro
e até mesmo para terem uma correção imediata, porém serão avaliados por esta folha
de respostas, levando em consideração alguns problemas que o sistema apresentou no
bimestre anterior;
* Caso tenham algum problema com o sistema, é importante sinalizar a professora para
que juntos possamos resolver da melhor forma e ninguém seja prejudicado;
* Esta folha de orientação não precisa ser enviada, apenas as duas próximas que
constam os gabaritos de todas as disciplinas;
* A entrega do gabarito, com todas as disciplinas, deverá ser entregue em uma única
data. Data final para entrega: 30/06/2020

Orientações sobre o preenchimento do gabarito:
* Pintar completamente a letra que acha que é a alternativa correta da questão,
conforme exemplo abaixo:

* Nas questões de “Verdadeiro” ou “Falso” pintar somente as letras correspondentes as
alternativas que acha que são “VERDADEIRAS”;
* Questões que precisam completar com palavras deverão ser escritas/digitadas nos
espaços que estão em branco, da questão correspondente;
* Nas questões de ordenar sequência, em que vocês precisam associar uma coluna a
outra, vocês terão que escrever a sequência de letras correspondentes a segunda
coluna, na ordem que acha ser a correta.

Qualquer dúvida é só
aline@luterano.com.br

entrar

em

contato

através

do

meu

e-mail:

Espero que todos estejam bem!
Um grande beijo, Prof.ª Aline

GABARITO DE ATIVIDADES MENSAIS – 4º ANO/2020
Nome: ______________________________________________________
Prof.ª ___________________________________________ 4º ANO ___
LÍNGUA PORTUGUESA
UNIDADE 4: Sinonímia e Coesão
Questão
Resposta(s)
1
A–B–C–D
2
A–B–C–D–E–F–G-H
3
4
A–B–C–D
5
A–B–C–D
6
A–B–C–D–E–F–G
7
A–B–C–D
8
A–B–C–D–E

UNIDADE 5: Pronomes Pessoais
Questão
Resposta(s)
1
/
/
2
3
A–B–C–D
4
/
/
5
/
/

MATEMÁTICA
UNIDADE 4: Algum problema?
Questão
Resposta(s)
1
A–B–C–D
2
A–B–C–D
3
A–B–C–D
4
A–B–C–D
5
A–B
6
A–B–C–D
7
A–B–C–D

UNIDADE 5: Lados e Cantos
Questão
Resposta(s)
1
A–B–C–D
2
A–B–C–D
3
A–B–C–D
4
A–B–C–D
5
A–B–C
6
A–B–C–D
7
-

GEOGRAFIA
UNIDADE 3: O relevo e as
paisagens
Questão
Resposta(s)
1
A–B–C
2
A–B–C–D
3
A–B–C–D
4
A–B–C–D–E
5
/
5
/

UNIDADE 3: Os rios e as paisagens
Questão
Resposta(s)
1
2
A–B–C–D
3
A–B–C–D
4
A–B–C–D–E
5
A–B–C–D–E
6
/
/
7
A–B–C–D

GABARITO DE ATIVIDADES MENSAIS – 4º ANO/2020
Nome: ______________________________________________________
Prof.ª ___________________________________________ 4º ANO ___
CIÊNCIAS
UNIDADE 3: Por que os
ambientes são diferentes?
Questão
Resposta(s)
1
A–B–C–D–E
2
A–B–C–D–E–F
3
4
A–B–C–D–E
5
A–B–C–D–E

UNIDADE 4: O Sol e o dia...
Questão
Resposta(s)
1
A–B–C–D–E
2
A–B–C–D–E
3
A–B–C–D
4
A–B–C–D–E
5
A–B–C–D
6
A–B–C–D–E
7
8
A–B–C–D–E
HISTÓRIA

UNIDADE 3: As Contribuições Indígenas Para A Formação Da Sociedade Brasileira
Questão
Resposta(s)
1
A–B–C–D
2
A–B–C–D
3
1. ________________ 2. _______________ 3. _______________
3
4. ________________
5. _______________
4
Atividade 2 de História:
Nas aulas de História, os alunos estão revendo sobre o “Descobrimento do
Brasil” e como existem várias explicações referente a chegada dos portugueses ao
nosso território. Agora, nós queremos saber a visão e opinião das crianças sobre a
nossa história. Para isso, vocês irão produzir um pequeno vídeo (No máximo 3 minutos)
ou escrever um poema, em que mostre a visão da criança sobre o descobrimento do
Brasil. A atividade deverá ser encaminhada para a professora até o dia 30/06/2020 no
e-mail: aline@luterano.com.br

COLÉGIO LUTERANO SÃO PAULO
EDUCAÇÃO BÁSICA
Reg. nº 1214/1933 – P.G.E. DE 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98.
NOME: ____________________________ número: __________
Profª: Lígia Moura

Data:___/___/2020

Roteiro de Estudos 9 – 2º Bimestre - Língua Inglesa

4º ano _________ Nota: ______________

4º ANO

AMARILIS - MÚSICA
QUESTIONÁRIO CHIQUINHA GONZAGA – AULAS DIAS 16/18-06-2020
1 – Em que período viveu a compositora Chiquinha Gonzaga?
R. ______________________________________________________________________________
2 – Qual o verdadeiro nome de Chiquinha Gonzaga?
R. ______________________________________________________________________________
3 – Por quê Chiquinha Gonzaga foi uma personalidade muito importante?
R. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4 – Quem foi Arthur Napoleão?
R. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5 – Quais os instrumentos que Chiquinha Gonzaga tocava?
R. ______________________________________________________________________________
6 – Como Chiquinha Gonzaga fazia para sustentar sua família?
R. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7 – Qual foi a 1ª música registrada de Chiquinha Gonzaga?
R.______________________________________________________________________________
8 – O que era um “teatro musicado”?
R.______________________________________________________________________________
9 – O que significa a palavra “maestrina”?
R.______________________________________________________________________________
10 – Qual a composição de Chiquinha Gonzaga que foi considerada o verdadeiro hino do Carnaval
brasileiro?
R.______________________________________________________________________________

